
، SCPS أعزائي عائالت وموظفي المدارس العامة لمقاطعة ستافورد 
 

 لقد مرت أسابیع قلیلة منذ أن كتبت رسمًیا إلى مجتمع مدارسنا. ومع ذلك ، وعلى أساس یومي ما زلت أسمع من الكثیرین وأنا أقدر
 مالحظاتكم وتعلیقاتكم على القرارات التي اتخذناها أو على خطط العودة إلى المدرسة في المستقبل. لسوء الحظ ، ال یزال فیروس كوفید
 ١٩ COVID-19 یمثل مشكلة صحیة كبیرة وتشیر البیانات المحلیة والوالئیة والوطنیة إلى أن االنتشار في المجتمعات یزداد سوًءا في
(CDC) هذا الوقت. یواصل نظام مدرستنا اتباع جمیع استراتیجیات التخفیف الصحیة التي أوصت بها مراكز السیطرة على األمراض 

  ووزارة الصحة بفیرجینیا (VDH) ، وقد أدى ذلك إلى عدد قلیل جًدا من عدوى كوفید ١٩ COVID-19 في المدرسة.
 

 یراقب النظام المدرسي ثالث نقاط بیانات مهمة للمساعدة في تقییم فعالیتنا في الحفاظ على بیئة تعلیم وتعلم آمنة. أوًال ، نراقب نجاحنا في
 اتباع استراتیجیات التخفیف الصحیة التي أوصت بها مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منها (CDC) و VDH. نتتبع أیًضا قدرتنا

 على إدارة تتبع جهات االتصال بدقة ألولئك الذین ثبتت إصابتهم. أخیًرا ، نحن نراقب عن كثب أنماط التوظیف لدینا للتأكد من أن لدینا
   الموظفین الالزمین لتقدیم التعلیمات والعملیات الهامة مثل النقل وخدمة الطعام.

 
 الغالبیة العظمى من أولئك الذین ثبتت إصابتهم بـ كوفید ١٩ COVID-19 وكانوا بحاجة إلى الحجر الصح  ي  بسبب عملیات النقل

 المجتمعیة التي أثرت على نظامنا المدرسي. من األهمیة بمكان كل من یقرأ هذه الرسالة أن نتبع استراتیجیات التخفیف الصحیة الموضحة
  أدناه. من المهم جًدا خالل فترة اإلجازة الممتدة هذه أن نولي اهتماًما وثیًقا للتوصیات المتعلقة بالسفر والتجمعات االجتماعیة.

 
 إرشادات في الفترة من ٤ إلى ١١ ینایر ٢٠٢١

 تقرر أنه من ٤ ینایر إلى ١١ ینایر سنعود إلى بیئة التعلم االفتراضیة لجمیع الطالب باستثناء الطالب الذین یأتون إلى مدارسنا من خالل
 عملیة IEP وأولئك الذین یشاركون في مقاهي اإلنترنت. یعد هذا اإلجراء ضرورًیا لزیادة فرص قیام الطالب والموظفین الذین ربما

 سافروا أو تعرضوا لـكوفید ١٩ COVID-19 خالل العطلة الشتویة بإكمال توصیات الحجر الصحي الذاتي قبل العودة إلى مباني
  مدرستنا.

 
 

 الریاضات الشتویة
 بناًء على  األمر التنفیذي 72 لحاكم  نورثهام والتوصیات األولیة من وزارة الصحة بفیرجینیا (VDH) ورابطة مدرسة فیرجینیا الثانویة

  (VHSL)،،  اتخذت قراًرا األسبوع الماضي بتأجیل الریاضات الشتویة حتى أحصل على مزید من التوضیح. . أردت أن أوضح أن
 طالبنا الریاضیین لن یكونوا في خطر أكبر بناًء على إرشادات VHSL األولیة وأنه لم یكن هناك تعارض بین أمر الحاكم وتوجیه

.VHSL  
 

 في یوم االثنین ،VHSL أعادت إصدار التوجیه لتتوافق مع األمر التنفیذي للحاكم  بأن أقنعة الوجه  "تشجع بشدة" ولكنها غیر مطلوبة .
 بعد تلقي هذا التوضیح ، سنسمح ببدء التجارب على الریاضات الشتویة في المدارس الثانویة یوم اإلثنین ١١ ینایر ٢٠٢١. ومن المقرر

 أیًضا أن تبدأ اختبارات المدارس المتوسطة في ١١ ینایر.
 

 استبیاًن تخطیط الفصل الدراسي الثاني لطالب المرحلة الثانویة
 باألمس ، أسر المدارس المتوسطة والثانویة تلقي استبیاًنا یطلب منهم تحدید النموذج التعلیمي المفضل لدیهم ومتطلبات النقل لطالبهم في

 الفصل الدراسي الثاني.  قد تختار العائالت نموذًجا هجیًنا أو نموذًجا افتراضًیا بنسبة 100 في المائة لطالبها.  یرجى تذكر أنه یجب إكمال
  هذا االستطالع بحلول ٦ ینایر ٢٠٢١ حتى نتمكن من التخطیط بشكل صحیح للفصل الدراسي الثاني.

 
 مع ممارسات التخفیف الصحي ابَق متیقًظا

 أرید تذكیر مجتمعنا بإستراتیجیات التخفیف الصحیة التي نطبقها إلبطاء انتشار  كوفید ١٩ COVID-19. عند الوصول إلى أي منشأة
 تابعة لـ SCPS ، یجب على جمیع الزوار والموظفین اإلجابة على أسئلة الفحص الصحي والتحقق من درجة حرارتهم. أثناء التواجد في

 الموقع ، یجب على األفراد الحفاظ على مسافات ستة أقدام كلما أمكن ذلك وارتداء غطاء للوجه في جمیع األوقات في مبانینا ما لم یكن
 لدیك إعفاء طبي أو تتناول الطعام أو تكون في غرفة مغلقة بمفردك. توجد محطات مطهرات الیدین والفتات توجیهیة وحواجز مادیة في
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https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDEyMTAuMzE4ODU3MjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5nb3Zlcm5vci52aXJnaW5pYS5nb3YvbWVkaWEvZ292ZXJub3J2aXJnaW5pYWdvdi9leGVjdXRpdmUtYWN0aW9ucy9FTy03Mi1hbmQtT3JkZXItb2YtUHVibGljLUhlYWx0aC1FbWVyZ2VuY3ktTmluZS1Db21tb24tU2Vuc2UtU3VyZ2UtUmVzdHJpY3Rpb25zLUNlcnRhaW4tVGVtcG9yYXJ5LVJlc3RyaWN0aW9ucy1EdWUtdG8tTm92ZWwtQ29yb25hdmlydXMtKENPVklELTE5KS5wZGYifQ.SIeTm4r6xfCgFA8aC8JCl-Sn7SFIt4JNoY7iJdbeix4/s/1016887468/br/91513744750-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDEyMTAuMzE4ODU3MjEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5nb3Zlcm5vci52aXJnaW5pYS5nb3YvbWVkaWEvZ292ZXJub3J2aXJnaW5pYWdvdi9leGVjdXRpdmUtYWN0aW9ucy9FTy03Mi1hbmQtT3JkZXItb2YtUHVibGljLUhlYWx0aC1FbWVyZ2VuY3ktTmluZS1Db21tb24tU2Vuc2UtU3VyZ2UtUmVzdHJpY3Rpb25zLUNlcnRhaW4tVGVtcG9yYXJ5LVJlc3RyaWN0aW9ucy1EdWUtdG8tTm92ZWwtQ29yb25hdmlydXMtKENPVklELTE5KS5wZGYifQ.SIeTm4r6xfCgFA8aC8JCl-Sn7SFIt4JNoY7iJdbeix4/s/1016887468/br/91513744750-l
https://www.staffordschools.net/cms/lib/VA01818723/Centricity/Domain/4/VHSL-Updates-12-14-2020.pdf
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 جمیع المباني. یتم تركیب أجهزة تنقیة هواء إضافیة في جمیع عیادات المباني وغرف العزل ومساحات المكاتب األمامیة. أدعوكم لمشاهدة
 سلسلة فیدیو العودة إلى المدرسة  لمزید من المعلومات حول بروتوكوالت التنظیف وإجراءات السالمة المعمول بها في مبانینا وحافالتنا.

 
 ُیطلب من العائالت فحص طالبهم بحًثا عن أعراض  كوفید ١٩ COVID-19 قبل إرسالهم إلى المدرسة. یجب على الطالب والموظفین

 الذین ال یشعرون بأنهم على ما یرام البقاء في المنزل واالتصال بمسؤول المبنى. یجب على الموظفین والطالب الحجر الصحي الذاتي
Rappahannock Area بعد التعرض وفًقا إلرشادات مراكز السیطرة على األمراض وقسم فیرجینیا للصحة. توصي منطقة 

 Health District بشدة بأن تستمر المدارس في االستفادة من فترة الحجر الصحي لمدة ١٤ یوًما عندما یكون ذلك ممكًنا من أجل تقلیل
 مخاطر انتقال العدوى في بیئة المدرسة. ال یزال هذا یعتبر المعیار الذهبي للحجر الصحي. نواصل مراجعة هذه البروتوكوالت وتحدیثها

 لضمان أعلى مستوى من األمان لجمیع طالبنا وموظفینا.
 

 نظًرا ألن العائالت والموظفین یخططون ألنشطتهم خالل عطلة الشتاء ، نود لفت االنتباه إلى التوصیات المنشورة مؤخًرا من كل من
 مراكز السیطرة على األمراض  (CDC) ووزارة الصحة بفیرجینیا  (VDH) بشأن السفر. تشجع كلتا الوكالتین األفراد بشدة على تجنب
 السفر إن أمكن ، والحفاظ على الممارسات اآلمنة (التباعد وتغطیة الوجه) في أنشطتهم الشخصیة خاصة مع األشخاص الذین ال یعیشون

 في منزلك. توصي VDH كذلك بأن یقید أي شخص یسافر خارج الوالیة نفسه باألنشطة األساسیة لمدة عشرة أیام فقط بعد العودة (والتي
 یمكن تقصیرها إلى سبعة أیام مع اختبار  كوفید ١٩ COVID-19 السلبي) مع االستمرار في مراقبة األعراض على مدار ١٤ یوًما

  كاملة.
 

 لن تطلب المدارس الحكومیة في المقاطعة من الطالب أو الموظفین الحجر الصحي عند العودة من السفر خارج الوالیة ، لكننا نطلب من
 الجمیع أخذ التوصیات التي تقدمها هذه الوكاالت الصحیة على محمل الجد. أثناء العطالت ،  یرجى االستمرار في اتباع الممارسات

 الصحیة الجیدة للتخفیف من انتشار COVID-19. إذا كان السفر الشخصي خارج المنطقة أمًرا ال مفر منه ، فالرجاء التفكیر في تعدیل
 خططك بحیث یكون لدیك وقت كاف بعد العودة إلى المنزل للحد من أنشطتك غیر األساسیة لمدة أسبوع واحد على األقل عند العودة

 (عشرة أیام إذا لم تتمكن من تأمین اختبار  كوفید ١٩ COVID) قبل العودة إلى المدرسة.
 
 

 كما قلت منذ أن بدأت في الكتابة إلیكم جمیًعا في الربیع ، كان هذا العام وال یزال عاًما ملیًئا بالتحدیات الكبیرة. ومع ذلك ، فقد رأیت أیًضا
 أفضل ما في العدید من موظفینا. لقد شاهدت تعلیًما رائًعا في المرحلة االبتدائیة وفي مرحلة الطفولة المبكرة في الفصول الدراسیة ،

 واإلثارة التي تحدث في برامج التعلیم المهني والتقني لدینا ، والمعلمین المتحمسین ، والمساعدین المهنیین ، وغیرهم ممن یعملون مع
 أطفالنا من ذوي االحتیاجات الخاصة ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة. لقد الحظت أن مدرسینا یقومون بعمل استثنائي بتعلیم طالبنا في بیئة
 تعلیمیة افتراضیة وإجراء اتصاالت شخصیة مع عائالتنا وطالبنا حتى یشاركوا واختبروا النجاح. یواصل سائقو الحافالت وموظفو

 الكافتیریا بالمدرسة القیام بعمل رائع حتى یتمكن طالبنا من الوصول والعودة بأمان ومن یحتاجون إلى وجبة لدیهم. حتى یومنا هذا قمنا
 بتوزیع أكثر من ملیون وجبة على مجتمع مدرستنا. أود أیًضا أن أشكر مستشاري المدرسة والممرضات وموظفي دعم الطالب اآلخرین

 للوصول إلى األطفال واألسر الذین یستفیدون من هذا االهتمام والدعم اإلضافي. أخیًرا ، أود أن أشكر فریق التكنولوجیا والمكتب
 والحراسة والصیانة واإلدارة على تقدیم الدعم لمعلمینا وعائالتنا. نحن فریق وأنا فخور جًدا بأن أكون جزًءا من فریق SCPS الرائع

 هذا.
 

 أتمنى لجمیع أفراد عائالتنا وموظفینا عطلة سعیدة للغایة وأتمنى لكم سنة جدیدة آمنة وصحیة. أتطلع إلى التواصل معك في عام ٢٠٢١.
 وستكون رسالتي التالیة في ٢٢ینایر ما لم یكن مطلوًبا في وقت سابق.

 
 

 مع خالص التقدیر ،
 

 سكوت آر كیزنر دكتوراه.
 المشرف العام لمدارس ستافورد

https://www.staffordschools.net/Page/30503
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/winter.html
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/coronavirus/travel-to-areas-with-widespread-ongoing-community-spread/#:~:text=VDH%20urges%20all%20Virginians%20to,risk%20of%20serious%20COVID%2D19
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/frequently-asked-questions/observing-religious-holidays-during-covid-19/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/frequently-asked-questions/observing-religious-holidays-during-covid-19/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/frequently-asked-questions/observing-religious-holidays-during-covid-19/

